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допомогою	 наочних	 ілюстрацій	 мовних	 явищ.	 Вона	 сприяє	 поглибленню	 знань,	 реалізації	
особистісно-орієнтованого	 підходу	 в	 навчанні	 іноземної	 мови	 і	 розвитку	 творчих	 можливостей	
курсантів.	 За	 допомогою	 презентації	 здійснюється	 систематизація	 вивченого	 матеріалу,	
проводиться	контроль	рівня	сформованості	навичок,	організовується	самостійна	робота	під	час	
підготовки	до	занять.		

Іншомовна	 професійна	 компетенція	 –	 це	 шлях	 до	 можливості	 якісно	 та	 ефективно	
спілкуватися	 іноземною	 мовою.	 Вона	 передбачає	 знання	 термінології,	 володіння	 фаховою	
лексикою,	здатності	до	граматичного	оформлення	письмових	на	усних	висловлювань	і	розуміння	
граматичного	оформлення	мовлення	інших	людей.	

На	 наш	 погляд,	 технологія	 використання	 мультимедійних	 презентацій	 є	 доцільною	 при	
вивченні	 фахового	 лексичного	 матеріалу	 та	 граматичних	 явищ,	 необхідних	 для	 розвитку	
мовленнєвих	 умінь,	 які	 дозволять	 практично	 використовувати	 іноземнк	 мову	 у	 майбутній	
професійній	діяльності.	

Процес	 оволодіння	 лексикою	 починається	 з	 введення	 лексичних	 одиниць.	 Презентація	
дозволяє	 продемонструвати	 графічне	 зображення	 слова	 в	 поєднанні	 з	 його	 звучанням	 та	
ілюстраційним	малюнком.	Слайд	може	бути	доповнений	визначенням,	синонімами,	антонімами.	
Барвисте	 оформлення,	 кольорове	 виділення,	 анімація,	 варіативність	 послідовності	 виведення	
інформації	 на	 екран	 дає	 можливість	 багаторазового	 використання,	 адаптуючи	 наочність	 під	
конкретні	цілі.	

Для	 закріплення	 і	 активізації	 спеціалізованої	 тематичної	 лексики	 нами	 створена	 серія	
різнорівневих	 підстановних	 і	 трансформаційних	 вправ,	 що	 дозволяє,	 розвиваючи	 лексичні	
навички	курсантів,	здійснювати	індивідуальний	підхід	до	навчання	іноземної	мови.		

Мультимедійна	 презентація	 дає	 можливість	 подати	 граматичний	 матеріал	 коротко	 і	
доступно	 у	 вигляді	 таблиць,	 схем,	 малюнків.	 Найбільш	 значуща	 інформація	 виділяється	 за	
допомогою	 анімаційних	 засобів.	 Інтерактивність	 дозволяє	 адаптувати	 досліджуваний	 матеріал	
до	рівня	підготовленості	курсантів.	При	роботі	над	граматичним	явищем	можна	легко	і	швидко	
повернутися	до	таблиць,	схем,	малюнків,	якщо	виникає	необхідність.	

Узагальнюючи	 вищевикладене,	 ми	 схильні	 стверджувати,	 що	 мультимедійна	 презентація	
підсилює	 дієвість	 інтерактивної	 моделі	 навчання,	 і,	 отже,	 сприяє	 формуванню	 іншомовної	
комунікативної	 компетенції	 курсантів,	 необхідної	 їм	 в	 майбутньому	 для	 особистого	 і	
професійного	спілкування.	
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ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

На	сучасному	етапі	державотворення	інтеграція	України	до	Європейського	Союзу	визнається	
неодмінно	 складовою	 подальшої	 демократизації	 нашої	 країни,	 формування	 громадянського	
суспільства.	Освіта	у	вищих	навчальних	закладах	системи	МВС	України	завжди	була	важливою	та	
невід’ємною	 складовою	 підготовки	 поліцейських	 кадрів	 і	 процес	 її	 формування	 та	 розвитку	
відбувався	 в	 недосконалих	 умовах	 державного	 будівництва	 в	 незалежній	 України.	 Повсякчас,	
сучасне	 суспільство	 вимагає	 від	 працівника	 поліції	 високого	 культурного	 рівня,	 освіченості,	
здатності	до	самоосвіти	та	самовдосконалення,	уміння	застосовувати	свої	знання	в	різних	сферах	
правоохоронної	 діяльності,	 що	 об’єктивно	 потребує	 переосмислення	 існуючої	 системи	
підготовки	кадрів	для	поліції	[1].		
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Сьогодення	 висуває	 кардинально	 нові	 вимоги	 і	 до	 процесу	 післядипломної	 підготовки	
поліцейських.	 Від	 неї	 вимагається	 бути	 гнучкою,	 розгалуженою,	 варіативною,	 здатною	
задовольнити	потреби	працівників	саме	в	тих	сферах	кваліфікаційного	зростання,	що	відповідають	
викликам	 часу.	 Післядипломна	 освіта	 поліцейського	 (спеціалізація,	 перепідготовка,	 підвищення	
кваліфікації,	 стажування)	 покликана	 забезпечувати	 поглиблення	 професійних	 знань,	 умінь	 за	
спеціальністю,	 здобуття	 нової	 кваліфікації,	 або	 одержання	 нового	 фаху	 на	 основі	 наявного	
освітнього	 рівня	 й	 досвіду	 практичної	 роботи.	 Тому	 в	 сучасних	 умовах	 актуальною	 освітньою	
проблемою	стає	якісне	забезпечення	ефективної	післядипломної	освіти	поліцейського.		

До	 основних	 завдань	 післядипломної	 освіти	 працівників	 Національної	 поліції	 України	
належать:	 1)	 навчання	 необхідним	 знанням	 і	 спеціальним	 навичкам	 для	 успішного	 виконання	
обов’язків	 із	забезпечення	публічної	безпеки	 і	порядку,	охорони	прав	 і	 свобод	людини,	а	також	
інтересів	 суспільства	 і	 держави,	 протидії	 злочинності	 та	 інших	 службових	 завдань;	
2)	удосконалення	навичок	управлінської	діяльності,	опанування	методик	навчання	та	виховання	
підлеглих,	 упровадження	 в	 практичну	 діяльність	 досягнень	 науки,	 передових	 форм	 і	 методів	
роботи,	основ	наукової	організації	праці;	3)	формування	професійної	самосвідомості	працівників	
поліції,	 почуття	 відповідальності	 за	 свої	 дії,	 розуміння	 необхідності	 постійного	 вдосконалення	
своєї	 професійної	 майстерності	 з	 урахуванням	 специфіки	 діяльності	 в	 конкретних	 підрозділах	
поліції;	 4)	 навчання	 прийомам	 та	 засобам	 забезпечення	 особистої	 безпеки	 при	 виконанні	
службових	 обов’язків,	 під	 час	 надзвичайних	 подій	 і	 в	 екстремальних	 умовах;	 5)	 удосконалення	
навиків	 працівників	 поліції	 поводження	 з	 вогнепальною	 зброєю,	 спеціальними	 засобами	 і	
спеціальною	технікою,	експлуатації	транспортних	засобів,	засобів	зв’язку;	6)	формування	високої	
психологічної	стійкості	працівників	поліції,	розвиток	у	них	спостережливості,	пильності,	пам’яті,	
мислення	та	інших	професійно-психологічних	якостей	і	навичок	[2].	

До	основних	видів	післядипломної	освіти	належать:	спеціалізація	–	складова	спеціальності,	
що	 передбачає	 профільну	 спеціалізовану	 освітньо-професійну	 чи	 освітньо-наукову	 програму	
підготовки	 працівників	 поліції;	 перепідготовка	 –	 професійне	 навчання,	 спрямоване	 на	
оволодіння	працівниками	поліції	іншою	професією;	підвищення	кваліфікації	–	підвищення	рівня	
готовності	 працівника	 поліції	 до	 виконання	 її	 професійних	 завдань	 та	 обов’язків	 або	 набуття	
особою	 здатності	 виконувати	 додаткові	 завдання	 та	 обов’язки	 шляхом	 набуття	 нових	 знань	 і	
вмінь	у	межах	професійної	діяльності	або	галузі	знань;	стажування	–	набуття	працівником	поліції	
досвіду	виконання	завдань	і	обов’язків	певної	професійної	діяльності	або	галузі	знань	[2].	

Треба	погодитись,	що	професія	«поліцейський»	є	однією	з	найскладніших	професій	сучасного	
суспільства,	 так	 як	 вимагає	 від	 її	 суб’єкта	 здатності	 з	 високою	 ефективністю	 вирішувати	
професійні	завдання,	що	пов’язані	з	ризиком	для	життя,	за	браком	часу	максимально	реагувати	
на	ту	чи	іншу	ситуацію	з	високим	рівнем	відповідальності	за	свої	дії.		

Враховуючи	 зазначене,	 для	 реалізації	 цілей	 післядипломної	 освіти	 поліцейського	 та	
підвищення	її	якості,	доцільно	запровадити	заходи	спрямовані	на:		

– удосконалення	 нормативно-правового	 забезпечення	 системи	 післядипломної	 освіти	
поліцейського,	розроблення	стандартів	післядипломної	освіти	поліцейського;	

– реалізацію	 сучасних	 технологій	 професійного	 вдосконалення	 та	 підвищення	 кваліфікації	
поліцейських	 відповідно	 до	 вимог	 інноваційного	 розвитку	 освіти,	 наприклад,	 запровадження	
активних	форм	та	методів	навчання;	

– вивчення	 передового	 досвіду	 післядипломної	 освіти	 європейських	 країн	 загалом	 та	
окремих	сфер	професійного	навчання	поліцейських	зокрема;		

– підвищення	 технічної	 оснащеності,	 прикладністі	 освітнього	 процесу,	 розроблення	
навчальних	програм	із	врахуванням	специфіки	напрямів	діяльності	поліцейського	адаптованих	
до	 реальних	 умов;	 використання	 і	 впровадження	 результатів	 наукових	 досліджень	 у	 процесі	
формування	начальних	програм;	

– розвиток	 морально-етичних	 якостей	 поліцейського,	 підвищення	 його	 культурного	 рівня,	
широкої	ерудиції	тощо.	
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